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 BEELDENDE VAKKEN CSE GL EN TL 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 

scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Beeldende vakken GL en TL kunnen maximaal  
75 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
HET ONTSIERDE LICHAAM || 
 

 1 maximumscore 3 
drie van de volgende manieren: 

 De sieraden (en degenen die ze dragen) zijn in kleine, afgesloten ruimten 
tentoongesteld. 

 De sieraden (en degenen die ze dragen) kunnen slechts door één persoon tegelijk 
worden bekeken. 

  De sieraden (en degenen die ze dragen) zijn slechts vanuit één punt/door een gaatje 
zichtbaar. 

 Toeschouwers zijn (zeer) nabij/dichtbij de foto's van degenen die de sieraden 
dragen. 

 
per juiste manier 1 
 

 2 maximumscore 2 
• De beschouwer wordt gedwongen elk sieraad afzonderlijk waar te nemen, of: de 

beschouwer moet de sieraden vanuit één (vastgelegd) punt kijken, of: de 
beschouwer moet door kleine gaatjes de sieraden waarnemen  1 

• De beschouwer moet op zijn beurt wachten 1 
 

 3 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 

 groot formaat van ‘schakels’  
 (strijdende) ridders 
 (fiere) paarden 
 (vecht) wapens 
 materiaalkeuze: sterk (en bijna onverwoestbaar) 

 
per juist kenmerk 1 
 

 4 maximumscore 1 
Ja, zij heeft voor Fedde als het ware een lauwerkrans gemaakt, of: het sieraad leidt de 
aandacht af. 
of: 
Nee, het litteken van deze jongen die een (dergelijk groot en opvallend) sieraad draagt, 
valt nog meer op. 
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 

 Hij heeft een ontspannen houding. 
 Hij kijkt de beschouwer lachend aan. 
 Zijn handicap krijgt veel aandacht, of: hij toont zijn beschadigde hand openlijk. 
 De opname heeft een ‘glamourachtige’ sfeer: ontbloot bovenlijf/cap. 

  
per juist kenmerk 1 
 

 6 maximumscore 2 
twee van de volgende manieren: 

 De uitwaaierende vorm verwijst naar ontstoken/ontploffend vuurwerk. 
 De bonte kleuren verwijzen naar het kleurrijke karakter van (veel) vuurwerk. 
 De steentjes verwijzen naar de schittering van vuurwerk. 
 De metalen constructie verwijst naar vuurwerkhuls. 

 
per juiste manier 1 
 

 7 maximumscore 1 
Ik vind dat de armband het litteken overschaduwt, omdat het door zijn opvallende 
vormen en kleuren het litteken wegdrukt en/of het litteken wordt pas in tweede instantie 
waargenomen. 
of: 
Ik vind dat de armband het litteken benadrukt, omdat de aandacht van de beschouwer 
juist naar de verminking wordt getrokken. 
 
 
DE WANHOOP VAN MUNCH || 
 

 8 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 

 opgebouwd uit (slechts) enkele lijnen 
 lijnen lijken snel/uit de losse pols getrokken 
 geringe detaillering 

 
per juist kenmerk 1 
 

 9 maximumscore 4 
vier van de volgende veranderingen: 

 toevoeging van kleur/rood 
 toevoeging van (diverse) grijstinten 
 toevoeging van twee figuren (links) 
 verplaatsing van man naar voorgrond 
 vlakken (met contouren) in plaats van lijnen 
 (enige) plasticiteit (in man vooraan) 
 meer diepte gesuggereerd/minder weidsheid (aangebracht) 
 (liggend formaat vervangen door) staand formaat 
 teksten toegevoegd 
 kader toegevoegd 
 verandering van standpunt/verdwijnpunt/perspectief 

 
per juiste verandering 1 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 1 
één van de volgende kenmerken: 

 Figuur is op rug weergegeven. 
 Individuele trekken ontbreken. 
 Plaatsing van de figuur is decentraal (in het beeldvlak). 
 Figuur is een (relatief) klein onderdeel van het schilderij. 

 
 11 maximumscore 3 

drie van de volgende antwoorden dienen de volgende strekking te hebben: 
 Door de frontaliteit van de figuur op afbeelding 11 wordt de beschouwer 

nadrukkelijker geconfronteerd met de emotie dan bij de afgewende figuur op 
afbeelding 10. 

 Door de wijd geopende mond van de figuur op afbeelding 11 is de wanhoop 
(duidelijk/bijna ‘hoorbaar’) aanwezig; dit in tegenstelling tot de figuur op  

 afbeelding 10 waarbij de beschouwer geen zicht heeft op zijn gelaat/emotie. 
 Door de wijd geopende ogen van de figuur op afbeelding 11 is de wanhoop duidelijk 

zichtbaar; dit in tegenstelling tot de figuur op afbeelding 10 waarbij de beschouwer 
geen zicht heeft op zijn blik. 

 Op afbeelding 11 wordt de wanhoop benadrukt door het omsluiten van het hoofd 
door de handen; op afbeelding 10 ontbreekt deze houding en is de wanhoop (dus) 
minder nadrukkelijk aanwezig.   

 Op afbeelding 11 wordt de wanhoop van de centrale figuur versterkt door het grote 
contrast dat hij met de rustig ogende mannen op de achtergrond vormt; op 
afbeelding 10 zijn die figuren niet of nauwelijks zichtbaar en ontbreekt dat contrast.  

 Op afbeelding 11 wordt de wanhoop van de centrale figuur versterkt door de 
dynamische achtergrond in het landschap; op afbeelding 10 is het landschap minder 
dynamisch, minder grof en draagt daardoor weinig bij aan de wanhoop van de figuur. 

 
per volledig juist antwoord 1 
 
Indien alleen aspect van de voorstelling is genoemd 0 
 

 12 maximumscore 2 
twee van de volgende aspecten van de vormgeving: 

 (vrij) centrale positie van het hoofd in de compositie 
 lichte/bleke kleur van het gelaat 
 abstrahering/deformatie van persoon en landschap 
 grove/heftige hanteringswijze, of: kwaststreken zichtbaar, of: heftig gebogen lijnen 
 fel kleurgebruik/contrasterende kleuren 

 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 13 maximumscore 2 
• vergelijkbare houding: handen om het hoofd 1 
• overeenkomstige 'negatieve ruimten': holle ogen/open mond 1 
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Er bevinden zich twee schreeuwende figuren op het schilderij, of: het schilderij is niet de 
oorspronkelijke schildering van Munch, maar een ‘nakomeling’, of: het schilderij toont 
niet alleen de (innerlijke) angst van de mens zelf, maar ook de angst voor een dreiging 
van buitenaf. 
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven  1 
 

 15 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Het schilderij van Munch is een symbool van het fenomeen wanhoop. Het citeren ervan/ 
het verwijzen ernaar roept bij de beschouwer herkenning op. Als een kunstenaar een 
dergelijk bekend beeld als uitgangspunt voor zijn eigen werk neemt, trekt het - vooral bij 
‘het grote publiek’ - bij voorbaat aandacht, vanwege de herkenning, meer dan bij een 
nieuw, dus onbekend, beeld.  
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1 
 
 
LITTEKENS IN DE STAD || 
 

 16 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Er is sprake van een hoge bouwdichtheid: er staan veel gebouwen die dicht ‘op elkaar’ 
staan. Daarnaast zijn ze erg hoog en tellen vele verdiepingen. Al deze aspecten samen 
maken het mogelijk dat op een relatief klein oppervlak vele (duizenden) mensen 
(tegelijkertijd) werkzaam kunnen zijn. 
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1 
 

 17 maximumscore 1 
Omdat de gebouwen waarin deze bedrijven zitten hoog (hoger dan de andere 
gebouwen) zijn, lijken ze belangrijk(er) en machtiger dan andere bedrijven, of: deze 
bedrijven ontlenen aan de enorme hoogte (een deel van hun) status. 
 

 18 maximumscore 3 
drie van de volgende argumenten: 

 De gebouwen overlappen elkaar niet, of: ze worden niet of nauwelijks overlapt door 
de andere gebouwen. 

 De gebouwen bevinden zich (bijna) in het centrum van het beeldvlak/de opname. 
 De gebouwen vormen de top van een driehoekscompositie (die alle gebouwen in 

Manhattan samen vormen). 
 De gebouwen zijn gefotografeerd tegen een (bijna) wolkenloze hemel/egale lucht 

(waardoor hun contouren goed zichtbaar zijn). 
 Er is grote, lege voorgrond (gevormd door groot (niet-bevaren) water(oppervlak)). 

 
per juist argument 1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 

 transparant(er) karakter 
 glanzend(er) oppervlak 
 is/lijkt rond(er) 
 loopt taps toe 
 heeft ‘antenne’ (die bij de andere ontbreekt) 

 
per juist kenmerk 1 
 

 20 maximumscore 2 
twee van de volgende overeenkomsten: 

 Het zijn alle smalle, hoge gebouwen/verticale elementen. 
 Ze lijken een vierhoekige plattegrond (rechthoekig of trapeziumvormig) te hebben. 
 De bovenkant van elk gebouw wordt gevormd door hellend vlak. 
 Op-/aflopende hoogten, of: Ze suggereren samen (oplopende) treden van een trap. 

 
per juiste overeenkomst 1 
 

 21 maximumscore 2 
twee van de volgende argumenten: 

 Het is lichter van kleur. 
 Het heeft wisselende hoogtes. 
 De afzonderlijke gebouwen zijn verschillend ‘georiënteerd’. 
 Het heeft een open(er)/transparant(er) karakter. 
 Het heeft hellende daken/schuine daken. 
 Het belangrijkste gebouw lijkt een cilindrische vorm te hebben. 
 De verschillende gebouwen zijn in een halve cirkel geordend. 

 
per juist argument 1 
 

 22 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 

 Beide zijn hoog. 
 Beide hebben een smalle vorm. 
 Beide hebben een spits toelopende vorm. 
 Beide zijn licht/groen van kleur. 

 
per juist kenmerk 1 
 

 23 maximumscore 2 
• Door 1776 voet als een van de maten van zijn ontwerp te nemen verwijst hij naar (de 

in 1776 verworven) vrijheid  1 
• Op deze wijze draagt hij bij aan het vertrouwen in het Amerikaanse vermogen 

nieuwe vrijheid te verwerven, of: hij draagt daardoor bij aan het herstel van de 
vrijheid/het overwinnen van terreur 1 

 
 24 maximumscore 1 

Als het WTC herbouwd is, bevindt zich het 'machtigste' gebouw ter wereld weer in het 
land dat zichzelf als de machtigste natie van de wereld beschouwt (en dan kan het WTC 
dat elan weer uitstralen). 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 1 
Het lichaam is (in het midden) opengereten, net zoals bij een verwoesting/de stad 
Rotterdam, of: in het midden van het lichaam bevindt zich een groot gat dat verwijst naar 
verwoestingen/de gebeurtenissen in Rotterdam, of: door de houding van de figuur 
verwijst Zadkine naar de wanhoop die door deze verwoesting ontstond. 
 

 26 maximumscore 2 
twee van de volgende aspecten: 

 opgeheven/gespreide armen 
 hoofd in nek/gezicht ten hemel gericht 
 ‘neerzijgende‘ benen  

 
per juist aspect 1 
 

 27 maximumscore 1 
één van de volgende argumenten: 

 Het beeld is in ‘stoer’ materiaal/metaal uitgevoerd. 
 Het beeld is sterk geschematiseerd/opgebouwd uit grote (metalen) elementen. 
 De textuur is glanzend (waardoor de krachtige houding(en) wordt/worden 

geaccentueerd). 
 Het beeld is gelast/toont zichtbare lasnaden. 

 
 28 maximumscore 1 

De (negatieve/verdiepte) ruimten verwijzen naar de voormalige standplaats van de 
torens/de plaats waar de (voeten van de) torens hebben gestaan; nu ze verdwenen zijn, 
resten alleen (nog) hun sporen. 
 

 29 maximumscore 2 
twee van de volgende manieren: 

 lege ruimte 
 sober van vorm, of: overzichtelijke ruimte 
 weinig kleur, of sober van kleur 
 weinig of geen decoratie 

 
per juiste manier 1 
 

 30 maximumscore 2 
• In een sobere ruimte is weinig te zien en wordt de bezoeker niet afgeleid waardoor 

hij zich kan concentreren op de ramp van 2001 (en andere rampen)  1 
• Een lege ruimte verwijst naar de leegheid die slachtoffers achterlaten/naar 

overledenen (en het verlies dat men daarbij ervaart) in het algemeen 1 
 

 31 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Zadkine toont een (krachtige/gespierde) mens die, ondanks verlies/tegenslag, opstaat/ 
herrijst/wil overleven. (Hij doet dat door middel van figuratie.) 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 2 
• Licht 1 
Zonder licht bestaat er geen (of nauwelijks) leven. Hier is het wellicht het belangrijkste 
element van het monument. Licht dat, zoals hier van boven komt, verwijst naar hoop en 
kracht. 
• Water 1 
Water is een van de eerste levensbehoeften (en is nodig om te (over)leven); water dat 
stroomt verwijst naar het leven dat dóórgaat. 
 
 
OP JEZELF EN SAMEN STERK 
 

 33 maximumscore 3 
drie van de volgende kenmerken: 

 de capeachtige vorm 
 de capuchon (met klep) 
 de zakken / armsgaten 
 de sluiting (in de vorm van een rits en drukknopen) middenvoor  
 de (schijnbaar) isolerende stof  
 de soepel vallende stof 
 de open onderkant 

 
per juist kenmerk 1 
 

 34 maximumscore 3 
drie van de volgende kenmerken: 

 Het materiaal is zo licht dat het gemakkelijk te vervoeren is. 
 Een eigen onderdak is altijd onder handbereik. 
 De combinatie van woonruimte en kleding leidt reductie van de bagage. 
 Zakken verlenen Habitent veel (af te sluiten) bergruimte. 
 Het materiaal beschermt tegen diverse weersomstandigheden. 
 De Habitent is - in geval van nood - (standaard) voorzien van divers 

gereedschap (zaklantaarn/fluit). 
 
per juist kenmerk 1 
 

 35 maximumscore 1 
Lucy Orta wil haar objecten tentoonstellen op díe locaties waar deze mensen leven, of: 
musea zijn daarom - in het algemeen - hiervoor weinig geschikte locaties.  
 

 36 maximumscore 1 
Lucy Orta geeft daarmee aan dat de samenleving weinig oog heeft voor de problemen 
van dak- en thuislozen en/of (te) weinig of niets voor deze kwetsbare mensen 
onderneemt. 
 

 37 maximumscore 2 
twee van de volgende aspecten: 

 de (overeenkomstige) rode kleur van de objecten 
 de identieke blauwe belijning 
 het overeenkomstige materiaal 
 het 'afgesloten' karakter van de samengevoegde elementen 
 de identieke (zich herhalende) vorm 

 
per juist aspect 1
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Vraag Antwoord Scores

 38 B 
 

 39 maximumscore 2 
twee van de volgende manieren: 

 Allen zijn middels 'slurven' (onlosmakelijk) aan/met elkaar verbonden. 
 Anderen zijn (steeds) onder handbereik/directe nabijheid. 
 Figuren vormen netwerk / schakels van een groter geheel. 
 Teksten als ‘heart’, ‘nexus’, ‘link’ verwijzen naar onderlinge band. 

 
per juiste manier 1 
 

 40 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 

 Teksten verwijzen naar leuzen (op spandoeken). 
 Figuren staan 'in het gelid'/ opgesteld als groep (demonstranten). 
 Identieke kleding reduceert figuren tot (redelijk) anonieme personen. 
 Identieke kleding verwijst naar een gezamenlijk doel (waarvoor gedemonstreerd lijkt 

te worden). 
 De locatie - op straat - is identiek aan de locaties waar doorgaans demonstraties of 

optochten plaatsvinden. 
 
per juist kenmerk 1 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep. 
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